
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op zoek naar een unieke studentenjob als Mystery Shopper?  
 

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn één van de grootste marktonderzoeksbureaus op internationaal niveau. Wereldwijd is Ipsos aanwezig 
in 90 landen, met meer dan 18.000 werknemers. Wij tellen in België 170 creative & curious minds. 
Ipsos beheert een gevarieerde klantenportefeuille. Dit voor zowel lokale als grote, internationale spelers in 
verschillende markten en domeinen zoals FMCG, Healthcare, Media & Reclame, Télécom en Finance.  

 

Ben jij onze Jobstudent 

Mystery Shopper  

(aug-sept)/(okt-nov)? 
 

JOUW TAKEN 

 Als jobstudent Mystery Shopper ga je ‘undercover’ op bezoek op verschillende locaties in jouw regio. 
 Onze volwassen Mystery Shopper pikt jou thuis op (door Ipsos uitgekozen) en brengt jou naar de te 

bezoeken adressen.  
 De mystery visits kunnen plaatsvinden in diverse verkooppunten: dagbladhandels, supermarkten, 

postkantoren, tankstations, … 
 Je brengt een kort bezoek – na een grondige briefing – en je brengt verslag uit aan de volwassen 

Mystery Shopper. Deze gaat het verkooppunt binnen en geeft feedback.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WIE BEN JIJ  

 Je bent geboren in 2006 of 2007. Je bent op het moment van de visits minstens 15 jaar en je hebt jouw 
eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs afgewerkt.  

 Je beschikt over een geldig Student@Work attest.  
 Je bent beschikbaar op woensdagmiddag 29/06 voor een betaalde auditie in Brussel.  
 Je draagt geen baard, snor, make-up, hakken, decolleté, … tijdens de visits. 
 Je bent kleiner dan 1m70. 
 Periode: vanaf maandag 22/08/22 tem zaterdag 17/09/22 (niet tijdens schooluren)  

Periode: vanaf maandag 24/10 tem zaterdag 19/11/22 (niet tijdens schooluren)  
 

WIJ BIEDEN JOU 

 Een interim contract tijdens jouw visits.  
 Een unieke, leuke studentenjob in jouw eigen regio.  
 Je ontvangt een uurloon volgens de wettelijke barema’s van PC200. 

 

SOLLICITATIEPROCEDURE 

Wil jij deel uitmaken van ons jobstudenten mystery team?  
Dan hebben wij dit van jou nodig: 
 
- Foto van jezelf  
- Jouw lengte in cm  
- Identiteitskaart (voor- en achterkant)  
- Beschikbaarheid op woensdag 29/06: ja (is een must!) 
- In welke periode ben je beschikbaar om te werken 

 
Inschrijven kan via 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJ
VUNVdMVU9FOFlFQlBFRVBCUkNFNTZKWUxGNCQlQCN0PWcu  
 
Of scan deze QR-code:  
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJVUNVdMVU9FOFlFQlBFRVBCUkNFNTZKWUxGNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxmSEHuTm0OkA5MpVYfhhjB7qy20Xg5Hoo1611b_JJVUNVdMVU9FOFlFQlBFRVBCUkNFNTZKWUxGNCQlQCN0PWcu

